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प्रर्तवेदन सारांश 

 

नेपािको संलवधानको धारा ३३ िे रोजगारीको हकिाई मौलिकहकको रुपमा समावेस गरकेो अवस्थामा सो 

मौलिकहकको कार्ायन्द्वर्न गनय रोजगारी हक सम्वलन्द्ध ऐन २०७५ जारी भएको छ । र्ो ऐनिे प्रत्रे्क स्थानीर् 

तहमा रोजगार सेवाकेन्द्रको स्थापना गरर बेरोजगारहरुको पलहचान र सूचीकरण गने तथा रोजगार सेवा केन्द्रमा 

सूचीकृत भएका बेरोजगार व्र्लिहरूिाई एक आलथयक वषयमा न्द्रू्नतम एक सर् लदनको रोजगारीको प्रत्र्ाभूलत गररने 

व्र्वस्था अनरुुप रौतहट लजल्िाको परोहा नगरपालिकामा २०७५ साि फाल्गनु ३० गते देलि औपचाररक रुपमा 

रोजगार सेवाकेन्द्र स्थापना गरर संचािन गररएको छ । आलथयक वषयको उतराधयमा रोजगार सेवाकेन्द्रको स्थापना 

भएको हुनािे र्स नगरपालिकाबाट सञ्चािन हुने हरेक लवकास लनमायणका गलतलवलधहरुमा वेरोजगार व्र्लिहरुिाई 

समावेस गनय सलकने अवस्था लथएन । ऐन अनुसार र्ो आ.व.को चैर मलहनामा गरकेो आवेदन आगामी आ.व.मा 

कार्ायन्द्वर्न हुने गदयछ । तर पलहिो वषय भएको हुनािे चैर मलहनामा वेरोजगार आवेदन फारमका िालग गररएको 

सचुनामा व्र्ापक रुपमा हरके घरधरुीमा पगु्न नसके पलछ र्सिाई पनु वैसाि मसान्द्तसम्म थप गररएको लथर्ो । 

वैसाि मसान्द्त सम्ममा प्राप्त आवेदनहरुका आधारमा श्रम रोजगार तथा सामालजक सरुक्षा मन्द्रािर्िे दताय  भएका 

वेरोजगारहरुिाई ३० लदनको रोजगारी लदन सलकने अवस्था आएको भन्द्दै र्ो नगरपालिकामा ३१ िाि रुपैर्ा 

लनकाशा गरपेलछ र्स नगरपालिकाको सबै वडाहरुमा सडक ममयत तथा सरसफाई र्ोजना संचािन गरर कुि १७ 

िाि ६२ हजार ४३४ रुपैर्ा िचय भएको छ भने २०३ जना बेरोजगार व्र्लििे अलधकतम १८ लदनसम्मको 

रोजगारी प्राप्त गरी कुि ३०५० लदन रोजगारी प्राप्त गरकेा छन । र्ो कार्यक्रम वाट शैलक्षक वेरोजगार भन्द्दा वढी 

लनरक्षरहरु, दलित तथा मलहिाहरु बढी िाभालन्द्वत भएका छन । 
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१. पृष्ठभूर्म 

नेपािको संलवधान २०७२ को धारा ३३ मा मौलिक हकको रुपमा प्रत्रे्क नेपािी नागररकिाई रोजगारीको हक 

हुनेछ भने भएको व्र्वस्थािाई कार्ायन्द्वर्न गनय बनेको रोजगारीको हक सम्बन्द्धी ऐन, २०७५ बमोलजम प्रत्रे्क 

नेपािी नागररकिाई न्द्रू्नतम रोजगारीको प्रत्र्ाभूलत गनयका िालग आन्द्तररक रोजगारीका अवसरहरु सजृना गनय 

नेपाि सरकारिे प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम ल्र्ाएको हो । सरकारिे आलथयक वषय २०७५/७६ को नीलत तथा 

कार्यक्रम र बजेट माफय त सावयजलनक लवकास लनमायणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसरहरु लसजयना गरी आगामी 

पााँच वषय लभरमा कुनै पलन नेपािी नागररक वाध्र्तािे वैदेलशक रोजगारीमा जान ुपने अवस्थाको अन्द्त्र् गने घोषणा 

गरकेो लथर्ो । सो अनसुार लव.सं. २०७५ फाल्गनु १ गते सम्मानीर् प्रधानमन्द्रीज्रू्िे प्रधानमन्द्री रोजगार 

कार्यक्रमको शभुारम्भ गनुय  भएको लथर्ो । 

 

रोजगारीको हक सम्बन्द्धी ऐन, २०७५ िे प्रत्रे्क स्थानीर् तहको मातहतमा रही कार्य गने गरी रोजगार सेवा 

केन्द्रको स्थापना हुने व्र्वस्था गरे अनसुार परोहा नगरपालिकामा लवलधवत रुपमा लमलत २०७५ फाल्गनु ३० गते  

रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना लथर्ो र सोही लदन जनप्रलतलनलध, वडा सलचव तथा अन्द्र् कमयचारीहरुिाई 

प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्द्धी अलभमिुीकरण कार्यक्रम समेतको आर्ोजना गररएको लथर्ो । कार्यलवलधमा 

भएको व्र्वस्था तथा मन्द्रािर्को पर बमोलजम सबै वडा कार्ायिर्हरुमा सूचना पठाई लमलत २०७५ चैर १ गते 

देलि नै बेरोजगार ब्र्लिहरुको पलहचान तथा सूचीकरणको िालग वडा कार्ायिर्हरु माफय त लनवेदन माग तथा 

संकिन गररएको लथर्ो । रोजगारीको हक सम्बन्द्धी ऐन, २०७५ िे रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार 

ब्र्लिहरूिाई एक आलथयक वषयमा न्द्रू्नतम एक सर् लदनको रोजगारी प्रत्र्ाभूलत गररने व्र्वस्था गरकेो छ । र्सरी 

सूचीकृत भएका बेरोजगार व्र्लिहरुिाई न्द्रू्नतम रोजगारी सलुनलित गनय व्र्वसालर्क कृलष, लसंचाई, िानेपानी, 

सरसफाई, नदी लनर्न्द्रण, वन, पर्यटन, र्ातार्ात, पूवायधार िगार्तका अन्द्र् सावयजलनक लनमायण कार्यमा रोजगारी 

प्रदान गररने छ । प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रमिे र्ी कामहरुको अिावा बेरोजगार ब्र्लिहरुको िालग रोजगार सेवा 

तथा सहार्ता, बेरोजगार ब्र्लिहरुको क्षमता अलभवलृि तथा स्वरोजगारी, रोजगारी सजृनामा नीलज के्षरहरुसाँग 

सहकार्य र समन्द्वर् समेत गररनेछ । 

 

रोजगारी श्रजृना गदाय सावयजलनक के्षरका लवकास लनमायण सम्बन्द्धी कार्यक्रम तथा आर्ोजनाहरूमा श्रलमकको माग 

हुने र माग बमोलजमका श्रलमकहरूको आपूलतय रोजगार सेवा केन्द्र माफय त हुने भई सबै स्थानीर् तहमा श्रमको माग र 

आपूलतयको औपचाररक संर्न्द्रको समेत लवकास हुनेछ । र्स्तो संर्न्द्रिे स्थानीर् स्तरमा लनजी, सहकारी तथा गैर 

सकारी के्षरमा हुने श्रलमकको माग र आपूती बीचमा सहजीकरण र संर्ोजनको भूलमका समेत लनवायह गनेछ । 

प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम अन्द्तगयत लनजी, सहकारी तथा गैर सरकारी के्षरसंग समेत समन्द्वर् र सहकार्य गरी ती 

के्षरहरुमा थप रोजगारीका अवसर लसजयना गररनेछ । श्रलमकमा हुने क्षमता तथा सीप अभावका कारणिे बजारमा 

देलिएको श्रलमकको माग र आपूलतयका बीचमा अन्द्तरिाई कम गनय र्स कार्यक्रम अन्द्तगयत श्रलमकको क्षमता तथा 

सीप लवकास तालिम कार्यक्रमहरु समेत संचािन गररनेछन । बेरोजगार व्र्लिहरुिे आफूसंग भएको सोच, सीप र 
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अनभुवका आधारमा स्वारोजगार हुन चाहेमा आवश्र्क पने सीप तथा उद्यमशीिता अलभवलृि गनय लवशेष 

उद्यशीिता तालिम प्रदान गने र उद्यमको अवधारणा प्रस्तावको मूल्र्ांकनका आधारमा सहुलिर्तपूणय ऋण 

सहार्ता उपािब्ध गराउने व्र्वस्था समेत र्स कार्यक्रम माफय त गररनेछ । 

 

२. कार्यक्रमको दीर्यकार्िन सोंच 

ज्ञान, सीप र क्षमतार्िु प्रलतस्पधी श्रमशलिको लवकास र उत्पादनशीि आन्द्तररक रोजगारी लसजयना माफय त 

श्रमशलिको स्वदेशमै पूणय उपर्ोग गरी आलथयक समलृि हालसि गनय सबैका िालग रोजगारीको प्रत्र्ाभूलत माफय त 

नागररकको जीवनस्तरमा सुधार ल्र्ाउनु र्स कार्यक्रमको दीघयकािीन सोच रहेको छ । 

 

३. कार्यक्रमको िक्ष्र् 

प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रमिे स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसरहरु सजृना गरर आगामी ५ वषय लभर वैदेलशक 

रोजगारीमा जाने वाध्र्ात्मक अवस्थाको अन्द्र् गनयका िालग “ आन्द्तररक रोजगाररका अवसरमा वृलि र सामालजक 

सरंक्षणको प्रवियन”  िक्ष्र् लनधायरण गरकेो छ । 

 

४. कार्यक्रमको उदे्दश्र् 

प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रमिे मालथ उल्िेलित सोंच र िक्ष्र् हालसि गनय देहार् अनुसारका उदे्दश्र्हरु रहेका छन््ः  

(क) बेरोजगार व्र्लििाई न्द्रू्नतम रोजगारीको प्रत्र्ाभूलत गनय आवश्र्क रोजगार सेवा र सहार्ता प्रदान गने,  
(ि) दक्ष तथा सक्षम जनशलि लवकास गरी आन्द्तररक रोजगारीको प्रवियन र लवस्तार गने,  

(ग) सरकारी, लनजी, सहकारी तथा गैरसरकारी के्षरहरुबीचको समन्द्वर् र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर 

लसजयना गने, 
(घ) आन्द्तररक रोजगारी लसजयनाका िालग आवश्र्क नीलतगत र संरचनात्मक व्र्वस्था गने,   

(ङ) सावयजलनक पूवायधारहरुको लनमायण, स्तरोन्द्नलत र लवस्तारमा र्ोगदान गने, 
(च) आन्द्तररक रोजगारी लसजयना सम्बन्द्धी अध्र्र्न अनुसन्द्धान गरी रोजगारीका नर्ााँ के्षरहरुको पलहचान गने,  

 

५. संचार्ित कृर्ाकिापहरु 

परोहा नगरपालिका, रौतहटमा आ. व. २०७५/०७६ मा प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम छोटो समर्मा 

उपिलव्धमिुक कार्य सम्पादन गरर सम्पन्द्न भएको छ । कार्यक्रकमा वारेमा उल्िेख्र् जानकारी नै नभएको 

अवस्थामा र आलथयक वषयको तेश्रो चौमालसकमा र्ो नगरपालिकामा प्रवेश गरकेो कार्यक्रम र्हााँका ५ हजार भन्द्दा 

वढी घरधरुी तथा लवलभन्द्न कार्ायिर्हरुको चासोको लवषर् वनेर रहेकोछ । र्ो अवधीमा संचािन गररएका 

कृर्ाकिापहरु ति प्रस्तुत गररएको छ । 
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५.१  रोजगार सरं्ोजकको हार्जरी र रोजगार सेवाकेन्त्र स्थापना 

प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम अन्द्तगयत र्स नगरपालिकामा रोजगार संर्ोजकको रुपमा संदीप कुमार साहिे 

२०७५ फागनु १६ गते श्रम रोजगार तथा सामालजक सरुक्षा मन्द्रािर्वाट लनर्लुि लिई लमलत २०७५ फागनु २६ 

गते मन्द्रािर्को पर र मन्द्रािर् संग भएको दईु पक्षीर् सम्झौता सलहत परोहा नगरपालिकाका प्रमिु प्रशासकीर् 

अलधकृतिाई वुझाई औपचाररक रुपमा हालजर हुन ुभएको लथर्ो भने सोही लदन देलि कामकाजको थािनी समेत 

गरकेो लथर्ो । लमलत २०७५ फाल्गनु ३० गते का लदन परोहा नगरपालिकाको कार्ायिर् मै रोजगार सेवा केन्द्रको 

स्थापान गरर संचािन हुदै आएको छ  । रोजगार सेवा केन्द्र संचािनका िालग आवश्र्क पने सामाग्रीहरु िरीद 

गररएका छन । हाि रोजगार सेवा केन्द्र अन्द्तगयत रहेका समाग्रीहरु को लववरण अनसुुची १ मा रालिएको छ । 

 

५.२   कार्यक्रम सम्वर्न्त्ध अर्भमुखीकरण 

परोहा नगरपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भएकै लदन नगर कार्यपालिकाका सवै लनवायलचत प्रलतलनलध, वडा 

सलचव तथा अन्द्र् सरोकारवािा कमयचारीहरुिाई कार्यक्रमको वारेमा जानकारी गराउने उदे्दश्र्िे अलभमिुीकरण 

कार्यक्रम संचािन गररएको लथर्ो । उि कार्यक्रममा कार्यक्रमिे पररकल्पना गरकेो के्षर अपेलक्षत उपिव्धीका वारमेा 

प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत श्री देवनाथ र्ादबिे जानकारी गराउन ु भएको लथर्ो भने कार्य संचािन प्रकृर्ा र 

रोजगार सेवा केन्द्रको काम कतयव्र्, अलधकार र भूलमका सम्वन्द्धमा रोजगार संर्ोजकिे जानकारी गराउन ुभएको 

लथर्ो । अलभमिुीकरणमा छिफि गररएका लवषर् वस्तहुरु लनम्नानसुार रहेका लथए्ः 

▪ प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम पररचर् 

▪ रोजगार सेवा केन्द्रको काम कतयव्र् र भूलमका 

▪ रोजगारीको हक सम्बन्द्धी ऐन, लनर्माविी तथा लनदेलशकामा भएको व्र्वस्थाहरुको संलक्षप्त जानकारी  

▪ बेरोजगार व्र्लि पररभाषा 

▪ बेरोजगार व्र्लििे पाउने सेवा सलुवधा 

▪ बेरोजगार ब्र्लिको लनवेदन दताय प्रलक्रर्ा तथा सलुचकरण प्रलक्रर्ा 

▪ सलुचकृत बेरोजगार व्र्लििे रोजगारी पाउने प्रकृर्ा 

▪ नगर कार्यपालिकाको भलुमका 

▪ वडा कार्ायिर्को भलुमका 

र्ो अलभमिुीकरण कार्यक्रमसंगै वेरोजगार ब्र्लिहरुको लनवेदन दताय सम्वन्द्धमा वडा कार्ायिर्का सलचवहरुिाई 

प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत र रोजगार संर्ोजकिे अनलुशक्षण समेत गनुय  भएको लथर्ो । 
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५.३   बेरोजगार व्र्र्िको िगत संकिन  

वडा सलचवहरुिाई अनलुशक्षण र जनप्रलतलनलधिाई अलभमुिीकरण पिात नगरपालिकाका सवै वडा कार्यिर्हरुमा 

लनवेदन दताय  गनयका िालग स्थानीर् एफ एम रलेडर्ो, नगरपालिकाको फेसवकु पेज, वेवसाइड तथा सूचना पाटीका 

माध्र्मवाट वेरोजगार व्र्लिहरुिाई लनवेदन लदन आह्वान गररएको लथर्ो । तत्पिात हरके वडा कार्ायिर्हरुमा 

लनशलु्क रुपमा लनवेदन फारम पाउने व्र्वस्था गररएको लथर्ो । लमलत २०७५ चैर १ गते देलि नै लनवदेनका िालग 

ििुा तथा लनवेदन संकिनको काम समेत सुरु गररएको लथर्ो । मन्द्रािर्वाटै थप भएको समर्को आधारमा 

२०७६ वैसाि मसान्द्त सम्म र्ो नगरपालिकामा कुि २६६२ जना वेरोजगार व्र्लिहरुिे लनवेदन लदएको लथर्ो । 

लनवेदन लदनेहरुमा परुुष कै सहभालगता धेरै रहेको लथर्ो भने उमेर समहुमा ३१ देलि ४० वषय उमेर समुहका 

ब्र्िहरुको लनवेदन धेरै रहेका छन । शैलक्षक र्ोग्र्ता भएका वेरोजगार व्र्लिहरुिे लनवेदन थोर ैरहेको छ लनरक्षर 

व्र्लिहरुको लनवेदन धेरै प्राप्त भएको लथर्ो । प्राप्त लनवेदनहरुको लववरण ति प्रस्ततु गररएको छ। 

 

५.३.१ र्िंगका आधारमा वेरोजगारहरुको र्ववरण 

लिंगका आधारमा हेदाय परोहा नगरपालिकामा दताय  भएका कुि २६६२ वटा आवदेन मध्रे् ६६% अथायत १८२५ 

वटा लनवेदन परुुषका रहेका छन । र्सिे के देिाएको छ भने पुरुषहरु तिुानात्मक रुपमा वढी रोजगार छन (स्वदेश 

लभरै तथा वैदेलशक रोजगारमा ) भने मलहिाहरु घरिेु काम तथा कृलष के्षरमै काम गने गलछयन । वेरोजगार ब्र्लिहरुको 

लिंगीर् लववरण ति प्रस्तुत गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वडा नं. मलहिा पुरुष जम्मा 

 १ ८ १२५ १३३ 

२ १३ २२३ २३६ 

३ १२ ५८ ७० 

४ २३८ ४३३ ६७१ 

५ ४३ १३३ १७६ 

६ ७४ १५० २२४ 

७ १६२ २९० ४५२ 

८ ६२ १२१ १८३ 

९ २२५ २९२ ५१७ 

जम्मा ८३७ १८२५ २६६२ 

महिला
34%

पुरुष
66%

लिङ्गका आधारमा बेरोजगार ब्र्लिको

लववरण
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५.३.२  जातजार्तका आधारमा वेरोजगार ब्र्र्िहरुको र्ववरण 

परोहा नगरपालिकामा प्राप्त भएका वेरोजगार ब्र्लिहरुको लनवेदन मध्रे् सवै भन्द्दा वढी अन्द्र् समहु (र्ादब, तेिी, 

महतो, बैठा, पटेि, सहनी आलद) का रहेका छन । तिुानात्मक रुपमा र्ो नगरपालिकाको वसोवासको लहसाविे हेदाय  

र्हा मलुस्िम जालतको सघनता रहेको छ । र्स नगरपालिकामा बेरोजगार ब्र्लिहरुको कुि २६६२ लनवेदन मध्रे् 

दलितको लनवेदन संख्र्ा १८९ अथायत ७%, मलुस्िम जालतको लनवेदन संख्र्ा ११३९ अथायत ४०% र अन्द्र् 

जातजालतको लनवेदन संख्र्ा ५३% अथायत १३३४ रहेको छ । जसको लववरण ति प्रस्तुत गररएकोछ । 

 

 

 

५.३.२   उमेर समुहका आधारमा वेरोजगार ब्र्र्िहरुको र्ववरण 

प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम नेपाि पलहिो पटक बेरोजगार ब्र्लिहरुको पलहचान गरर बेरोजगारहरुिाई कम्तीमा 

१०० लदनको रोजगारी प्रदान गने कार्यक्रम हो । र्स कार्यक्रमको माध्र्मबाट आन्द्तररक रोजगारी सजृना गनुय  साथै 

बेरोजगार ब्र्लिहरुिाई रोजगार सेवा तथा सहार्ता, सीप तथा क्षमता लवकास कार्यक्रम संचािन समेत गने रहेको 

छ । र्स नगरपालिकामा प्राप्त बेरोजगार ब्र्लिहरुको कुि २६६२ लनवेदन मध्रे् ३४%  अथायत ८६५ लनवेदन ३१ 

देलि ४० वषयको उमेर समहुमा रहेको छ । त्र्सै गरी २७% अथायत ७३८ लनवेदन २१ देलि ३० वषय उमेर समुहको 

रहेको छ । ४१ वषय भन्द्दा मालथ ५० वषय सम्मका व्र्लिहरुको लनवेदन संख्र्ा १९% अथायत ५१६ रहेको छ ।  

वेरोजगारहरुमा ५१ वषय मालथको संख्र्ा १३% अथायत ३६२ रहेको छ भने २० वषय भन्द्दा कम उमेर समुहको 

लनवेदन ७% अथायत १८१ रहेको छ । जसको लवस्ततृ लववरण ति प्रस्तुत गररएको छ । 

 

मुस्ललम
40%

दललत
7%

अन्य
53%

जातजालतको आधारमा बेरोजगार 

ब्र्लिको लववरण

वडा नं. मुलस्िम दलित अन्द्र् जम्मा 

  १ ८१ २४ २८ १३३ 

२ १३२ २० ८४ २३६ 

३ १२ १८ ४० ७० 

४ ३६० ६ ३०५ ६७१ 

५ ९९ १७ ६० १७६ 

६ ० ३८ १८६ २२४ 

७ २०६ ११ २३५ ४५२ 

८ ३१ ७ १४५ १८३ 

९ २१८ ४८ २५१ ५१७ 

जम्मा ११३९ १८९ १३३४ २६६२ 
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वडा नं. १८-२० वषय २१-३० वषय ३१-४० वषय ४१-५० वषय ५१-५९ वषय जम्मा 

१ १३ ४९ ४४ २० ७ १३३ 

२ ८ ७० ६६ ४८ ४४ २३६ 

३ १२ २६ १२ ६ १४ ७० 

४ ३८ १९३ १९८ १३४ १०८ ६७१ 

५ १५ ५७ ५३ ३७ १४ १७६ 

६ १९ ७५ ७६ ३३ २१ २२४ 

७ ३९ १०७ १६९ ८७ ५० ४५२ 

८ १४ ५३ ६५ २७ २४ १८३ 

९ २३ १०८ १८२ १२४ ८० ५१७ 

जम्मा १८१ ७३८ ८६५ ५१६ ३६२ २६६२ 

 

 

 

६. कामका िार्ग पाररश्रर्मकमा आधाररत सामुदार्र्क आर्ोजना संचािन 

प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम अन्द्तगयत अनुसार आ.व. ०७५/०७६ को चैर र बैशाि मलहनामा लिएको वेरोजगार 

ब्र्लिहरुको िगत आ.व. ०७६/०७७ मा कार्ायन्द्वर्न हुने गदयछ । तर पलहिो वषयमा नै केलह काम गने र्ोजना का 

साथ श्रम रोजगार तथा सामालजक सरुक्षा मन्द्रािर्िे कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामदुालर्क आर्ोजना 

7%

27%

34%

19%

13%

उमेर समहूका आधारमा बेरोजगार ब्र्लिको लववरण

१८-२० वषष
२१-३० वषष
३१-४० वषष
४१-५० वषष
५१-५९ वषष
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संचािन कार्यलवलध, २०७६ िाग ुभए पलछ र्स नगरपालिकामा रु. ३१ िाि रुपैर्ा रकम लनकाशा गरकेो लथर्ो । 

कार्यलवलध अनसुार अलधकतम ५ िाि सम्मका र्ोजनाहरु संचािन गनुय  पने¸ कलम्तमा ७०% वजेट ज्र्ािा वापत 

भिुानी गनुय  पने व्र्वस्था अनुसार छोटो समर्मा ठुिा भौलतक पुवायधारका र्ोजनाहरु संचािन गने संभावना रहेन । 

त्र्सैिे परोहा नगरपालिकािे वडा नं. १ मा कबरगाह को सधुार तथा सरसफाई र वडा नं. २-९ मा सडक ममयत, 

सधुार तथा सरसफाई र्ोजनाको छनौट गरर सञ्चािन गने लनणयर् गर्ो ।  मन्द्रािर्को र्ोजना अनसुार कलम्तमा १ 

मलहना रोजगारी लदने भलनएता पलन र्ोजनाको छनौट, प्रालवलधकको लडजाइन ईलस्टमेट आलदका आधारमा लमलत 

२०७६ असार ३ गते वाट प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रमको शभुारम्भ गने रौतहटको पलहिो स्थानीर् तहको रुपमा 

र्स नगरपालिकिे अलधकतम १८ लदन सम्मको र्ोजन संचािन गर्ो जसमा कुि २०३ जना श्रलमकहरुको 

पररचािन गररएको लथर्ो ।   

 

७. सामुदार्र्क आर्ोजनाको अनुगमन तथा मुल्र्ाङ्कन 

प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम अन्द्तगयत संचालित कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत आर्ोजनाहरु संचािनको 

क्रममा प्रालवलधक सलहत प्रमुि प्रशासकीर् अलधकृत, रोजगार संर्ोजक, र्ोजान शािा प्रमिु तथा िेिापाि 

समेतको टोिीिे अनगुमन गने गरकेो लथर्ो । अनगुमनको क्रममा हरके आर्ोजनाको िागत अनुसार काम भए 

नभएको भन्द्ने वारेमा अनगुमन टोिीका सदस्र्हरुिे प्रश्न गनुय  भएको लथर्ो भने स्थानीर् श्रलमकहरुसंग समेत 

अन्द्तरलक्रर्ा गनुय  भएको लथर्ो । अनगुमनको क्रममा देलिएका सकारात्मक पक्षहरु तथा सझुावहरु लनम्नानसुार 

रहेका छन्ः 

सकारात्मक पक्ष  

१. छोटो अवलधको आर्ोजाना भए पलन काम प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन हुने गरकेो, 

२. २०३ जना श्रलमकिे अलधकतम १८ लदन सम्मको रोजगारी पाएकोिे समर्को अलधकतम उपर्ोग भएको, 

३. आर्ोजना स्थिमा श्रलमकको सरुक्षाका सामग्रीहरु र प्राथलमक उपचारको सामग्रीहरुको व्र्वस्था समेत रहेको, 

४. आर्ोजनाको िक्ष्र्को तिुनामा सम्पालदत कामको पररणाम राम्रो रहेको, 

५. वडाको मखु्र् सडक िगार्त अन्द्र् सडकहरुको समेत ममयत तथा सधुार गरर सडकको दबैु लतर रहेको नािा 

(ढि) को पलन सरसफाई भएको, 

६. ईलस्टमेट अनसुारको काम सम्पन्द्न भए पलछ वडाका सावयजलनक ठाउाँहरु समेतको सरसफाई भएको,  

७. वडा नं ७ मा अवलस्थत रहेको सामदुालर्क भवन िगार्त लवद्यािर् पररसर तथा वररपरीको समेत सरसफाई 

भएको, 

८. आर्ोजना अवलधमा कुि ३०५० जनाको रोजगारी सजृना भएको, 

९. प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम अन्द्तगयत कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामदुालर्क र्ोजना बेरोजगार 

ब्र्लिहरुको िालग रोजगारी लदने कार्यक्रम रहेको भन्द्ने बझुाई लवकास भएको, 

१०. ज्र्ािा भिुानीका िालग सवै श्रलमकहरुको वैक िाता िोलिएको । 
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अनुगमनको लनश्कषय 

प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम अन्द्तगयत कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामदुालर्क आर्ोजना परोहा 

नगरपालिकामा पलहिो पटक संचािन गररएकोिे समग्रमा कार्यक्रम सन्द्तोषजनक रहेको र लडजाइन ईलस्टमेट 

अनसुारका सवै सामाग्रीहरु उपिब्ध रहेको तथा श्रलमकहरुको ज्र्ािा भुिानीको िालग बैंक िाता समेत 

िोलिएकोिे श्रलमकहरुिाई समर्मै काम सम्पन्द्न गनय सलजिो भएको तथा श्रलमकको ज्र्ािा बैंकबाट भुिानी गररने 

भएकोिे र्ो कार्यक्रम पारदशी र प्रभावकारी हुने अपेक्षा समेत गररएको छ  ।  

८. संचार के्षरको नजरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

परोहा नगरपालिकामा सञ्चािन भएको 

प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम अन्द्तगयत 

बेरोजगार ब्र्लिहरुिाई र्स कार्यक्रममा 

सूचीकृत हुन स्थानीर् गजुारा एफ. एम. बाट 

सूचना प्रवाह भएको लथर्ो । त्र्स्तै 

प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम अन्द्तगयत 

कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत 

सामदुालर्क आर्ोजनाको शुभारम्भ रौतहट 

लजल्िामा पलहिो स्थानीर् तहको रुपमा 

परोहा नगरपालिकािे गरेको लथर्ो । 

कार्यक्रमिाई प्रभावकारी वनाउनका िालग 

स्थानीर् संचार के्षरिे पलन अनगुमन गरर 

आफ्ना प्रलतकृर्ाहरु बेिा बेिामा स्थानीर् 

परपलरका तथा अनिाइन पलरकावाट 

लनर्लमत रुपमा लदने गरकेो छ । कामका 

िालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामदुालर्क 

आर्ोजना संचािन गने क्रममा उद्घाटन देलि 

समापन सम्म अनगुमन गरर आ आफ्नो 

प्रलतकृर्ा सलहतका सामाग्रीहरु प्रकाशन 

प्रशारण गरकेा छन । रौतहटका स्थानीर् 

अनिाईन पलरका हस्तके्षप िबरिे 

“लजल्िामा पलहिो नगरपालिका परोहािे गर ेप्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रमको श ुभारम्भ” लशषयक रािेर कभर 

पेजमा फोटो सलहत प्रमिु समाचार िेिेको लथर्ो ।  
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त्र्सै गरी काठमाण्डौंको अनिाईन पलरका लमलडर्ा सञ्चारिे  “प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम-परोहाि े

नगरपालिकािे गर्ो सरसफाई 

कार्यक्रम” लशषयक रािेर समाचार 

प्रकालशत गरकेो लथर्ो । र्ो कार्यक्रम 

रोजगारीका िालग राम्रो भएको र 

गाउाँमा काम नपाइरहेका दलित तथा 

मलहिाहरु वढी िाभालन्द्वत भएको 

तथ्र् उजागर गरकेा छन । र्ो 

कार्यक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा 

सफि वनाउनका िालग नगरका हरेक 

भौलतक पवुायधारका र्ोजनाहरुसंग 

जोडेर िैजानु पने देलिन्द्छ । समग्रमा 

हेदाय संचार के्षरको नजरमा कार्यक्रम 

प्रभावकारी भएको छ । कार्यलवलधिे 

रोक िगाएका के्षरहरुमा जान सक्ने 

अवस्था छैन जस्तो रु. ५ िाि भन्द्दा 

मालथका र्ोजनाहरु संचािन गने¸ 

७०% भन्द्दा कम रकम ज्र्ािामा 

िचय नगने आलद । र्सरी छोटो 

समर्मा भएको काम र्ो नगरपालिकाको िालग उल्िेिनीर् उपिलव्ध भएको मान्द्न ुपदयछ ।   

 

९. कार्यक्रमका उपिव्धीहरु 

प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम नेपािी नागररकको मौलिक हकको रुपमा रहेको रोजगारीको हकिाई कार्ायन्द्वर्न 

गनयका िालग संचािन भएको कार्यक्रम हो । र्ो कार्यक्रम परोहा नगरपालिकामा प्रवेश गदाय र्सका पक्ष र लवपक्षमा धेरै 

वहस भएको लथर्ो र वेरोजगारको िालग लनवेदन गदाय काम पाउने भन्द्दा पलन भत्ता पाइने आसमा लनवेदन गनय इच्छूक 

भएको पाइर्ो । कुि २६६२ जना वेरोजगार व्र्लििे आवेदन गरकेो अवस्थामा र्ो वषय केवि २०३ जनािे 

अलधकतम १८ लदन काम गने मौका पाएका छन भने केलह महत्वपुणय उपिव्धीहरु हालसि भएका छन जसिाई 

वुाँदागत रुपमा ति प्रस्ततु गररएको छ्ः 

क. श्रलमकहरुिाई नगरपालिका तथा रोजगार सेवा केन्द्रिे गरकेो सकारात्मक व्र्वहारका कारण सरुुमा काममा 

आउन अलनच्छुक तथा आिोचक व्र्लिहरु काम सुरु भएको एक हप्ता नलवत्दै सहभागी हुन लनवेदन गनुय  ।  

ि.  मलहिाहरुिे समाजमा पाएको न्द्र्नुतम ज्र्ािा भन्द्दा वढी ज्र्ािा (५१७) प्राप्त गनुयका साथै काम गने समर् 

पलन तिुानात्मक रुपमा कम हुन ु। 
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ग. स्वरोजगार वन्द्नका िालग सीप लवकास गनय सामलुहक रुपमा रोजगार सेवा केन्द्रमा वेरोजगार व्र्लिहरुद्वारा 

लनवदेन गनुय  । 

घ. रोजगार सेवा केन्द्रको समन्द्वर्मा काममा संिग्न सवै वेरोजगार ब्र्लिहरुिाई प्रभु बैंकिे लनशलु्क रुपमा सनु्द्र् 

वचतमा िाता िोलि लदएको । 

ङ. काममा संिग्न २०३ जनािे नै बैक माफय त आफ्नो ज्र्ािा रकम प्राप्त गरकेो जसमध्रे् ९५% श्रलमकिे पलहिो 

पटक वैलकङ कार्यमा सहभालग भएको । 

च. बेरोजगार ब्र्लिहरुको तथ्र्ांक संकिन भएको । 

छ. बेरोजगारहरुको लववरण कम््र्टुरमा अद्यावलधक भएको । 

 

१०. कार्यक्रम संचािनमा आइपरेका समस्र्ाहरु 

परोहा नगरपालिका प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम संचािनमा उल्िेिनीर् समस्र्ा नआए पलन काममा केलह 

कलठनाई भने भएको छ । लवना कुनै अलभमिुीकरण वा तालिम रोजगार संर्ोजकिाई स्थानीर् तहमा आउनु पदाय  

कार्यक्रम वारे स्पस्ट जानकारी गराउन नै कलठन भएको लथर्ो । समग्रमा गत आ.व.मा ४ मलहना मार चिेको र्ो 

कार्यक्रम संचािन गदाय आइपरकेा समस्र्ाहरु लनम्नानुसार रहेका छन । 

क. कार्यलवलधको अनुसचुीमा भएको वेरोजगार आवेदन फारम छपाइ सकेर वडा कार्ायिर्मा पठाइसके पलछ 

संसोलधत अनुसचुी आर्ो र त्र्सिाइ पलन पनु छापेर वडा कार्ायिर्मा पठाइ सकेपछी भएको अलभमलुिकरणमा 

फोटो तथा नागररकता अलनवार्य भन्द्ने जनाकारी पाएको हुनािे फारम भराउने कार्यमा असहज भएको । 

ि. कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत आर्ोजना संचािनको भिुानी प्रकृर्ाका वारेमा स्पस्ट नभएको (१ 

िाि भन्द्दा मालथको र्ोजनाको ज्र्ािा कहााँ कसरी भुिानी गने समहुको नाममा लनकाशा गने वा हरके 

श्रलमकको नाममा लनकाशा गने ) कारण भिुानी प्रकृर्ामा असहज भएको । 

ग. प्रकृर्ा अनसुार ०७५।०७६ मा आवेदन गदाय ०७६/०७७ मा कार्ायन्द्वर्न हुने कार्यलवलधको व्र्वस्था भए पलन 

र्सै वषय आवेदन र र्सै वषय कार्ायन्द्वर्न गदाय  वेरोजगारको सुची तर्ार गनय (२६६२ लनवेदन आएका छन) कलठन 

भएको । 

घ. वेरोजगारको प्राथलमकता लनधायरण गररे पररचर् पर सलहत काममा पठाउने व्र्वस्था अनुरुप काम गनय 

नसलकएको (EMIS तर्ारी हुन लढिो भएका कारण) 

ङ. आर्ोजनाको कलम्तमा ७०% वजेट ज्र्ािामा भुिानी गने िािका दीघयकािीन आर्ोजनाहरु छनौट गनय 

नसलकने र नगरपालिकाका आर्ोजनाहरुमा समावेश गररे िैजाने अवस्था नभएका कारण (र्ोजनाहरु संचािन 

भइसकेका हुनािे )  कलठनाई भएको । 
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११. कार्यक्रमका अवसरहरु 

प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रमवाट परोहा नगरपालिकामा केलह अवसरहरु देलिएका छन जसिाई वुाँदागत रुपमा ति 

प्रस्तुत गररएको छ । 

क. रोजगार सेवा केन्द्र रोजगारदाता र वेरोजगारहरुका लवचको पूि वन्द्न सक्ने र दवुै पक्षको आवश्र्कता पुती हुने 

देलिन्द्छ । 

ि. मलहिा वेरोजगारहरुिाई आकलषयत गने िािका कार्यक्रम संचािन गनय सलकने, ३४% वेरोजगारहरु मलहिा 

रहेको र्ो नगरपालिकामा मलहिा स्वरोजगारसंग सम्वलन्द्धत कार्यक्रमहरु सानो िगानीमा संचािन गनय सलकने । 

ग. र्वुाहरुिाई मागका आधारमा सीप र कार्य संचािनका आधारमा प्रलवलध सहर्ोग गरेर स्वरोजगार वनाउन 

सलकन्द्छ । 

घ. रोजगार सेवा केन्द्रिाई रोजगार वैकको रुपमा लवकास गनय सलकन्द्छ । 

 

१२. कार्यक्रमका  चुनौतीहरु 

परोहा नगरपालिकामा संचालित प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रमिाई आगामी लदनमा प्रभावकारी रुपमा संचािन 

गनयका िालग केलह चनुौतीहरु देिा परकेा छन जसिाई ति प्रस्ततु गररएको छ । 

क. रोजगार सेवा केन्द्रमा सलुचकृत २६६२ जना वेरोजगारको िालग लनर्मानुसार १०० लदनको रोजगारी लदन ३ 

िाि १४ हजार २०० रोजगार लदनको आवश्र्कता पदयछ । त्र्सको व्र्वस्थापनका िालग कलम्तमा १६ करोड 

२४ िाि ४१ हजार रुपैर्ा ज्र्ािा वापत भुिानी गनुय  पने हुन्द्छ  जनु हािको िागी संभव देलिदैन । 

ि. र्ो कार्यक्रमका िालग अथय मन्द्रािर्वाट लवलनर्ोलजत वजेट पलन अपेक्षाकृत कम भएका कारण त्र्सैका 

अनपुातमा र्ो नगरपालिकामा आउने वजेट िे २६६२ जना मध्रे् कलतिाई कसरी व्र्वस्थापन गने भन्द्ने लवषर् 

प्रमिु रुपमा अगाडी आएको छ । 

ग. रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्ायिर् व्र्वस्थापन अलभिेिीकरणका िालग रोजगार संर्ोजक एक्िैिाई कलठन 

भएको  

घ.  कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामदुालर्क आर्ोजना संचािनमा १% कन्द्टेनजेन्द्सीिे कार्यक्रम 

व्र्वस्थानमा कलठनाई भएको । 

 

१३. सल्िाह र सझुावहरु 

प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रमिाई आगामी लदनमा प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गनयका िालग केलह सझुआवहरु 

र्स प्रकार रहेको छ ।  

क. आगामी वषयको वजेट लवलनर्ोजनका िालग कार्यलवलधिे तर् गरकेो  लवलध वेरोजगारहरुको आवेदनिाई प्रमिु 

भार लदएर  संसोधन गनय । 
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ि. कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामदुालर्क आर्ोजना संचािनका िालग एकजना प्रालवलधक कमयचारी 

रोजगार सेवा केन्द्र अन्द्तगयत लनर्लुि गनय । 

ग. रोजगार संर्ोजकिाई आवश्र्क क्षमता लवकास गनय तथा सवारी साधानको व्र्वस्थापन गनय । 

घ. रोजगारदाता लनकार्हरुिे नगरपालिकामा आफ्नो िालग आवश्र्क जनशलिको लववरण सलहत दताय हुने 

काननुी व्र्वस्था गनय । (नगरपालिकाको िालग ) 

 

१४. कार्यक्रममा भएको खचय 

परोहा नगपालिकामा कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामदुालर्क आर्ोजना संचािन गनयका िालग श्रम 

रोजगार तथा सामालजक सरुक्षा मन्द्रािर्वाट ३१ िाि रुपैर्ा लनकाशा भएको लथर्ो । उल्िेलित वजेट कार्यलवलधिे 

लनधायरण गरे अनसुार नै वजेट प्रस्ताव गररएको लथर्ो  । कार्यलवलध अनुसार कलम्तमा ७०% वजेट श्रलमकको 

ज्र्ािमा भिुानी गनुय  पने व्र्वस्था अनसुार २१७०००० िाि पचहत्तर रुपैर्ा ज्र्ािामा भिुानी गनुय  पने, त्र्सै 

गरी लनमायण सामाग्रीमा अलधकतम २५% अथायत ७ िाि ७५ हजार रुपैर्ा िचय गनय सलकन्द्थ्र्ो । सुरक्षा सामाग्रीमा 

अलधकतम ३% अथायत ९३ हजार रुपैर्ा िचय गनय पाउने व्र्वस्था लथर्ो । भने वााँलक २ % मध्रे् १ % अनगुमन 

सपुररवेक्षणको िालग र १ % कन्द्टेन्द्जेन्द्सीको िालग िचय गनय सलकन्द्थ्र्ो । उल्िेलित प्रस्तालवत वजेट ३१ िाि 

मध्रे् १७ िाि ६२ हजार ४ सर् ३४ रुपैर्ा िचय भएको छ भने  १३ िाि ३७ हजार ५ सर् ६६ रुपैर्ा लिज 

भएको छ । िचय भएको रकम मध्रे् प्रलतशतमा हेदाय  ८९.४८% अथायत १५७६८५० रुपैर्ा िचय भएको छ भने 

लनमायण सामाग्री तथा सरुक्षा सामग्रीमा १०.५२% अथायत १८५५८४ रुपैर्ा िचय भएको छ ।  

 

१. र्नश्कषय 

परोहा नगरपालिकामा संचािन भएको प्रधानमन्द्री रोजगार कार्यक्रम छोटो समर्मा जनता माझ िोकलप्रर् भएको छ 

जसको पलुि कार्यक्रम फेरर कलहिे देलि सरुु हुन्द्छ भन्द्दै वेरोजगारहरुिे वारम्वार रोजगार सेवा केन्द्रमा फोन तथा 

संपकय  गनुयिे गरकेो छ । लवहान देलि वेिकुी सम्म काम गदाय ५०० रुपैर्ा कमाउन पलन मलुस्कि पने र्हााँको मलहिा 

समदुार् लवच र्ो कार्यक्रम प्रभावकारी देलिएको छ भने र्सिाई नगरपालिकाका अन्द्र् भौलतक पवुायधारका 

र्ोजनाहरुसंग जोडेर िैजान सके र रोजगारदाता लनकार्हरुिाई नगरपालिकाको मातहतमा सलुचकृत गनय सके र्ो 

कार्यक्रम देशकै एउटा सफि कार्यक्रम हुने देलिन्द्छ । 

  



 

 

अनसुचुी १ 

परोहा नगरपालिका 

नगर कार्यपार्िकाको कार्ायिर् 

रोजगार सेवाकेन्द्र 

 

कार्ायिर्मा रहेका सामाग्रीहरुको र्ववरण 

 

▪ ल्र्ापटप कम््र्ुटर  थान १ 

▪ क्र्ामेरा थान १ 

▪ ब्रदर 3 in 1 िेजर लप्रन्द्टर थान १ 

▪ कार्यकारी टेवि थान १ 

▪ कम््र्ुटर टेवि थान १ 

▪ स्टीिको दराज थान १ 

▪ काठको रर्ाक थान १ 

▪ घमु्ने कुसी (ठुिो )  थान १  

▪ लसलिङ फेन थान १ 

▪ स्टेन्द्ड फेन थान १  

▪ मल्टी ्िक थान १  

▪ स्टेपिर ठुिो थान १  

▪ स्टेपिर सानो थान १ 

▪ पलन्द्चङ मेलशन थान १ 

▪ िेटर ्र्ाड रोजगार सेवा केन्द्र को (१०० प्रलत ) थान १० 

▪ स्ट्र्ाम्प  १ थान  

▪ स्ट्र्ाम्प रोजगार संर्ोजक थान १ 

▪ इनडेक्स फाइि ठुिो थान २० 

▪ ररङ फार्ि  थान ६ 

 

 

 



 

 

अनुसूची-२ 

कार्यक्रमको केही फोटोहरु 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


